
OFFERTE 

Offertenummer:JK2012220 
Datum: 10 oktober 2012 

Gemeente Koggenland 
Postbus 21 
1633 ZG Avenhora 

Ter attentie van de heer P. Smal 

Betreft Hekwerk met dubbele toegangspoort t.b.v. 
voetbal vereniging Kwiek 

Offert en umm er JK2012220 

Dordrecht, 10 oktober 2012 

Geachte heer Smal, 

Naar aanleiding van uw onderhoud met onze heer Koppen, bieden wij u hierbij deze offerte, 
gebaseerd op de door u kenbaar gemaakte wensen, geheel vrijblijvend aan. 

Het leveren en plaatsen van: 

20 meter Verzinkte staalmat afrastering type ST 1800. 
De hoogte bedraagt ca. 1,80 meter. 
De tussenpalen van koker 50 x 50 mm worden aangestoft mei beton en zijn aan de 
bovenzijde voorzien van een paalkap. 
De staalmat met een maaswijdte van 50 x 200 mm bestaal uit dubbele horizontale 
staven met een diameter van 8 mm en enkele verticale slaven met een diameier van 6 
mm. 
De staalmat wordt met een kunststof blok en klembeugels aan de palen bevestigd. 
Inclusief 1 eindpaal. 

De hoogte bedraagt 3:8 meter, de doorgang ca. 3,27 meter. 
Dc vleugels van de poort worden voorzien van een staalmat vulling 
De poort is afsluitbaar mei een cilinderslof excl. cilinder. De bovenzijde van de 
vleugels is voorzien van een kartelrand. 
De vleugels worden a- symmetrisch uitgevoerd,(gewenste vleugel afmetingen, gelieve 
bij opdracht op te geven), 
De vleugels worden in openstand vergrendeld m.b.v. vastzethaken, in dicht stand 
d.m.v. een valgrendel, De vaslzethaken en het midden aanslagblok worden geleverd 
met een beton poer . 
Inclusief een prefab funderingsbalk. 

1 stuks Verzinkt dubbel draaihek type KS 3518. 

Prijs; €3775,00 
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Offertenummer:JK2012220 
Datum: 10 oktober 2012 

OFFERTE A 

h e k w e r k 

Bijdrage inzake de wet WION (zie hieronder) 
Prijs: €95,00 

Sinds 1 jul i 2008 is de wet "Grondroerdersregeling" van toepassing. Deze nieuwe wet schept 
een aantal verplichtingen bij het verrichten van mechanisch graafwerk zowel voor u als 
opdrachtgever als voor ons. 
Niet alleen rusten er verplichtingen op degene die het graafwerk feitelijk verricht maar ook op 
u als opdrachtgever. 
De uitvoering van deze wet brengt de nodige administratieve werkzaamheden en kosten voor 
het verkrijgen van de juiste vereiste stukken met zich mee. Het kan ook zijn dat er voor het 
verkrijgen van stukken leges moeten worden betaald. 
- Het voor aanvang van de werkzaamheden doen van een graafmekling bij het kadaster. 
- Verwerken en werk voorbereiden van de aangeleverde informatie en tekeningen 
- Onderzoeking uitvoeren door de montageploeg naar de aanwezigheid van kabels en 

leidingen in het tracé van het hekwerk en poorten. 
- Terugmelden aan het Kadaster van afwijkingen in de gegevens 
De kosten die wij hiervoor maken berekenen wij door aan u onze opdrachtgevers. 

De kosten voor de uitvoering van de wet WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse 
Netten) bedragen E U R O 95,00. 

De opdrachtgever is verder verplicht alle niet bij het Kadaster bekende kabels en leidingen 
welke zich in het tracé van hekwerk en poorten bevinden voor aanvang van de 
graafwerkzaamheden bij de montageploeg te melden en aan te geven. Indien de opdrachtgever 
niet aan deze informatieplicht kan voldoen of tijdens het onderzoek blijkt dat er aanvullend 
onderzoek en extra werkzaamheden nodig zijn dan zullen wij deze kosten, in overleg met u, 
doorberekenen. 

Onze offerte ïs gebaseerd op de door u verstrekte gegevens en informatie. De hierboven genoemde 
informatie is van invloed op de geoffreerde prijs en als zodanig verwerkt in deze offerte. 

De volgende werkzaamheden zullen door u worden verzorgd: 
- Zorgen voor een goede bereikbaarheid en veilige losplaats voor vrachtauto en montage auto. 
- het verwijderen van asfalt en/of klinkerbestrating in de l i jn van de afrastering en/of poorten, 
- het herstellen van asfalt en/of klinkerbestrating na de montage, 
- het sloop- en snoetwerk, 
- het opruimen en afvoeren van vrijkomende grond, sloop- en/of snocimateriaai, 
- het egaliseren en het op hoogte brengen van het terrein, 

Aanvulling op of wijziging van deze informatie, voor zover van invloed op de prijs, kan bij hel 
verstrekken van de opdracht aan ons wijziging van de prijs tot gevolg hebben. 
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